CENl'KV.Al?
E2tllNESCU-C.RKiNG.4.

CONŞTIINŢĂ FILOSOFICĂ ŞI STRUCTURĂ îN (;LOSSJ
STÂNUTA
CHEŢU
"Vf,eH"1:C
trece, vreme vine / Toate-:.>
vechi şÎuQuă .toate /
şi ce
clJ,inej Teîntrgahă şi socoateJNu sperarşisru ai teamă) Ce.o val ca' valul
trece J De te-nde:U1l11ă,
de. te cheamă I Tu rămîi.la toate re.ce".
Citind prima strofă. a cunoscutei.Glosse.avem.înain.tea ·lwaşHă, <leja,
întreaga poezie restul fiind .precum curgerea prefiratăanisipului . Într-o
clepsidră răsturnată., mişcare ce-se închide asupra ei, fără a ..şchimha,cuo
vorbăa )uiEmillefifu,i."ni:mi(ţă".Şi totuşi, pentru .a pel'ccpeîntreagahogă,ţie
de .ideiş] a-i întregisensurilc, trebuie săavemIn vedere şi cclelall;cverşi11nizece in editia Perpessicius,elabrrate între187.şi.lŞ82,11Jl n.llmaipeaceFst.a,
pe care,.sr1ecţionîlld-o,
ediţia ;t\/j:aiorescu.a
făcut...o celebră-din 1883-.Comentată
priI prisma ll.:t;\lli
.pesimismde.filiFtie scţIqpe.nqaueria;nă\.1.mdiţ'\..t(t2
sa;V.t?ică3,
e:roicsaupo!emic4,pri.ca expl'ei( elJIIl(:i"amărăciunimetafizice",a )lui,.,se;ntiment de.mare scîră şi zădărnicie", accelltLllacăzut as])pratsu.eI9r (la cle
deja enUlnerte s-au putut. tlăuga Platon, Oxgnstierna,13aI.tazar(.irf.cin.,
Sakespeare) şi mai B1lţin..
asupra aeelor.oRsesiialealltorulut;qal'e . sustrag
Glossaputerii de irădiere aizvoarelor şi o includ unui modelontoj()gieminescian, viu in gravitatea şi adîncimea iuterogatiilor existenţiale şi,' mai ales, a
patosului-ceîl susţine..
. . . . . . ..'
i
Căci,'pe dimensiunileunei gîndiriTomantice,ceeace afirmă ace'î>tăcreaţie
eputerea d,eautodeterminare spiritului, for.ta de a construi sineşi parametrii
moralei. Atitudine. in faţalu:nii eumnu seJ)oate mai pozitivă, fiindcă.trebuie
să
33mitem
ndatcuEmil.
Ciorn.l1-'"tăcerea
spii'itului
e Iniapăstoare
decît
a obiedelor"6.
Deşi nu calea
acţ.iuniieste ceea
ce se înfăţişează
casolllţ.ie
şi salvare; ci aCeea':'!gindirii.Acţiuliesattgîrrdire, versiunea ştiută slisţine
clar această; Totuşi; dezbatere. Dar al'cui e glasul care; sentenţios, îi desfăşoaf,ă..inaintea IloasLră.'.motivele.'?
1 T. Vianu,"PoetlaillliEmlnesctl"'Bueurcşt!,
Cartearom.l.ilcastil."-1930;
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•Mill\)rya,
·19.70,
.p. 7.24.: Li-yiu
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Schopenhauer.
lnStudii
eminesciene,
Bu(:nreşti,E..l:"
1905,p. 106--134;1).iVlprilraşl1,
Comentarii
eminesciene,
Buemcşti,
E.P.L.,
1967,p. 9:3-·\)9.
2."G()zar
P;lpâ(:osteri.F{/o.ofia
anticăÎnoperaluiEmincscu,Iaşi,Viaţa
r6mârrească,
1930;
i\,l1lit.:I13ho<;e.ll\i:rlcScHŞ.ţ
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. dell'Assoltllo,lvTod()l1a,
43 T:
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del..Conle,
Emine.C110
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polemicrl
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V (Analize),
Bucureşti,
l'cgalăpentru
literaturăşi artă,19:36,p. 1.27.
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stuf însă motive-cheieale meditaţiei poetice eminesciene(1\Jetneniomori, Povesteamagului călălor in stele, Scrisorile,Luceafărul); experienţa şi arderea
inicri€larăle personalizează,tn timp ce expresia'leface unice: "Să alerg precum
aleargă viaţa l<1tintreag'o mie I Să-mplinescşi eu n cursă şi să treler in zadar t
Ca:UIi.cal legat la ochi-i imprejurul unul par" 1, acest Desgus{ll.variantă la
Scrisoarea IV;'se alătută GloSs!!l.
întemeierea conştiinţei de sine în ideea de geniu (eternitate, ysenţă).
luer'ge,tosă, paralel :cu o conştiinţă filosofiCădominată de viziuneaFiinţei :
"In zădar şi S9ri şi stele! Ne-ar părea că-s trecă tiJare I Frunze sunt ou toaLe
cţ1e'I A fiinţei ce nu moare". E. acesta, locul circumferInţeipline, al rltmurilor
veşnicei întoarceri ("Timpul care bate-n stele / Bate. pulsul şi in tine").
Dar imaginea pomului vieţii din varianta F, inlocuind mai ahst.racta
"natHra este-o Doanină", din E, e de mare impottanţ,ă, intrucit trihlite la un
ethd..; rOinânesc: firea" cIIm, spune' Nbica,·"- "atoatecuprillzătoare şi ÎnsufleţitoÂrestihie"u: ,;1'ni.zădarşi timpi şi stele I NI'-ar părea Iluiecătoare1 Sint
ca frunze toate cele I DiI copacld ce nu moare I PesttHlIl allTcyinlnst'Oluri I
Paseri ce se'ntind să plece I Intrc':'avieţii două poluri / Totulstă şi totul trecc"13.
Moarteşi viaţăînaltermtre fără sflrşit (de aici, ideea morţii-iluziedin varianta
E), rotaţia ciclică este dominată de o perpetuă regenerarc şi viziunea ei +=O
"bin,ef'ac,ere.
a spirituluitf•(C.Noica),Îllsă conformstructurii circularedin poezie.
linilfsfereitnchidielhtrtl sine şi această ordine de lucruri. "fciÎndireaeoncepută
ţa suport şi ese'D;ţăa fiinţei - S11sţiue'
Ioana PetrescuHa'fust una din intuiţiiJe
'priro.areale liricii eminesefene"şi o întiIniln şi aici., Eminescu a ajuns laceea
ce chiareldefiitea,' fără a o nhmi astfel: Ia conştiinţa filosofică.Iată UllCOnientai'iu'al său plecînd de la Kant: "Repre.zentaţiae un 'ghem absolut unul
şi dat simultan. Răsfirarea acestui ghem simultan e timpul şi -experienţa.
'Sauşi un fuior, din eartJtoarceIllfirul timpului, văzind numaiastfel 6i conţine.
binnL'eŢicire; aUt torsuI dt şi fuiorul ţin intr-una. Cln poate prîvi fuiorul
apstragtnd de la tors, are predispoziţiefiIosofiCă"IiI.
Este şi situaţia din Glos;M,
dar lumea, eul. firea sint cercuri concentrice,ÎnCOD1UllicilHte.
ViziimeaFiintei,
a, viuluitr.iumfător. prezenţa şi f(jrţa spiritului, ce sesizează ul1ivcrsaliilear
pUlea însemna nu nmnai linişte, ci şi contrapondere·pozitivă rotirii statice a
:forţelor oarbe şi atotputernicici iluziei CI"dirijează viaţ.a omenea·scă.
Fără il gindi exact ca Nietzsche(contemporanal său şi autor ce porneşte
în Naşlirectt'ragedi:ei
de la o. premisă 'Sc110penhaueriană),
cum' că ,,în faţaprivh'ii care face expenenţa cunoaşterii escnţei şieare, in locul contemplării
imaghiii ce transfigurează 'aşază ad€'vărul l1atllrii eterne şi indiferente, priveli'5tea'prăpastiei' «dl răulhi şi cunoaşterii») se rede:>cllide"16,Eminescu
lasă
hnue;CIl i firc'să rotească În orbltelelnr de neschill\bat.
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p, 111. ;
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op. cit.• p. 111.
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p. 5--6.
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Univers,
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CONŞ'l'IINTA
FILOSOli'ICA
ŞI STRUCrUHA
IN GLOSSA
---------Dorul comunicăriişi intrepătrunderii e treapta următoare şi expresia ei,
cea mai împlinită artistic, va fi Lueeaţărul,Glcsscrămîne o poezie a formelor
închise, Iixitatea ei retorică {' răspunsul sceptic al poetului în faţa spectacolului lumii. Acestanu poate fi schimbat nici in spaţiul mundan, nici în cosmos
("Dcci ClIsunete de Iimbă / Lumea nu o vei urni-o / Ale ei ea nu le schimbă /
Ori şi cum ai privi-o" -F2), însă spiritul accede la raţiunea cosmicăşi la etern.
Figurile eleconstructie vin în prim-plan, expresia nudă de imagini a poeziei traducind 0, dominantă, ordine analit.ică. Repetitia, răspunzînd perindării
măştilor şi seutiuţele-conclnzie ale iluminării, În cercul în care ea, repetitia,
se arată ea "surogat alfiintei"!", ritmuri veşnice În cercul naturii - din nou
repetitie, lipsa interugaţiei, antiteza ironică, mctahola (mutarea seusurilor)
şi reversiunea, rarele epitete .- şi acestea cu valenţe mitice (Luciimreje, 11lI1ccăioare,curat, senin, rece),echilibrul, de o apatie stoică, după Hosa del Conte,
al ernistihurilcr i-- toale intră In aşa-numitele figuri uon-tropi şi ele sînt comandate de un ascuţit simţ.artistic, care intuieşte că, în acest proces deschis
lumii, descămarea expresiei susţine pledoaria, lăsînd în prim-plan schema de
idei. După cum aspectul sentenţios impresionează,aducînd în accent ceva
din forţa Bibliei, a vechilor cărţi de intelepciune.
În acest sens, al adecvării strueLură--mesaj, Glossae o constructie superioară, purtînd în variantele ei perinanenţele unui model prin care poetul
vedea lumea şi viaţa.
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